


Naam Mourits Bartholomeus

LinkedIn-profiel www.linkedin.com/in/mouritsbartholomeus

Wie ben ik? Vasthoudend, doortastend en doelgericht. Veel kennis en kunde in de openbare ruimte. Een 
agrarische groen technische achtergrond. Ruime ervaring met de publieke sector.

Hoe kan ik het beste 
helpen?

In de oriëntatiefase kan ik een waardevolle rol spelen. Ik heb oog voor de mens achter 
de mens en het probleem achter het probleem. Mijn meerwaarde zit in het proactief 
meedenken vanuit de ander om samen een oplossingsrichting te zoeken. Ik ben in staat om 
resultaten te realiseren bij uiteenlopende belangen en samenwerkingspartners. Daarnaast 
ben ik duidelijk, toegankelijk en betrouwbaar



Naam Vic Boeren

LinkedIn-profiel https://nl.linkedin.com/in/vicboeren

Wie ben ik? Coach die met je meedenkt, die ook voor jou oplossingsgericht werkt. Ik heb een 
uitgebreid netwerk van deskundigen. Ik ben een expert in complexe strategische 
vraagstukken

Hoe kan ik het beste 
helpen?

Tijdens de oriëntatiefase, wil ik samen met je brainstormen over kansen wat het beste bij je 
past. Ook komen de haalbaarheid en het maken van een goed stappenplan aan de orde 
tijdens de gesprekken.



Naam Anne Buit

LinkedIn-profiel https://nl.linkedin.com/in/anne-buit-3b2ab844/nl

Wie ben ik? Mijn kracht is dat ik anders durf te kijken en oog heb voor de mens. Ik ben doelgericht, 
analytisch en enthousiast.

Hoe kan ik het beste 
helpen?

Ik begeleid mensen in alle fasen die iets willen veranderen. Als agrarisch 
ondernemerscoach ben ik gespecialiseerd in innovatieve ideeën, bedrijfskunde en 
ruimtelijke ordening. De afgelopen jaren heb ik veel agrarische ondernemers ondersteund 
bij bedrijfskundige en menselijke keuzes waar zij voor staan, vanuit bijv.  LLTB, Syntens. 
Samen zetten we praktische stappen die uw doel dichterbij brengen.



Naam Jack van Dijck

Wie ben ik? Deskundig, duidelijk, direct, kan goed luisteren, kritisch doorvragen, neutraal, objectief, 
verbindingen leggen, praktisch, als er een goed doordacht verhaal ligt kan ik snel komen 
tot vervolgacties.

Hoe kan ik het beste 
helpen?

Ik ben een generalist die al zo’n 20 jaar gesprekken voert met ondernemers over hun 
toekomst. De laatste 10 jaar met name in gesprek met agrarische ondernemers. Bekend 
met het vraagstuk van vrijkomende agrarische opstallen.
Ik ken de wereld van de overheid en ben in staat om een relatie te leggen tussen dat wat 
mensen willen en de overheidswereld. 
Mijn meerwaarde;
- ik denk in termen van kansen, mijn glas is altijd half vol!
- voel me betrokken bij het vraagstuk zonder partij te kiezen



Naam Martijn van Gessel

LinkedIn-profiel https://nl.linkedin.com/in/martijn-van-gessel-0033aab 

Wie ben ik? Open persoonlijkheid, transparant, nuchter, vertaler, enthousiast, no-nonsense, doener, 
empathisch vermogen. Spreekt taal van de agrariër en die van de overheid. 

Hoe kan ik het beste 
helpen?

Ik kan je het beste helpen met het oriëntatiegesprek.
Op basis van casus-ervaring kan snel geschakeld worden. Ik heb veel 
vergelijkingsmateriaal wat wel en niet mogelijk is.  Ik weet waar mensen bij gemeenten 
tegenaan lopen (zowel qua beleidsruimte als qua cultuur. Ik kom snel tot de kern en bied 
verschillende scenario’s aan).



Naam Fons d’Haens

LinkedIn-profiel https://www.linkedin.com/in/fonsdhaens/

Wie ben ik? Ik ben 41 jaar en kom uit de Weebosch bij Bergeijk. Ruim 20 jaar ervaring met het 
Brabantse buitengebied als medewerker van ZLTO, provincie en gemeente in verschillende 
rollen.

Hoe kan ik het beste 
helpen?

Ik kom het beste tot mijn recht in de beginfase: oriënteren en de lijnen uitzetten voor 
een vervolg. Als de specialisten het vervolgens overnemen blijf ik graag aan de zijlijn 
betrokken.
Ik ben op de hoogte van de ruimtelijke wet- en regelgeving voor het buitengebied. Door 
mijn grote netwerk kan ik doorverwijzen naar de juiste mensen voor verdere advisering.



Naam Herman Heuver

LinkedIn-profiel https://www.linkedin.com/in/herman-heuver-13b69a101/

Wie ben ik? Boerenzoon met gevoel voor ‘de keukentafel’, vertrouwen en verbinden, kennis van brede 
palet aan vraagstukken op het boerenerf, creatief.

Hoe kan ik het beste 
helpen?

Tijdens de oriëntatiefase, daar waar mensen vertrouwen moeten krijgen en uitgedaagd 
moeten worden om hun plannen te vertellen. Scherp op zowel de sociale, economische en 
persoonlijke context van initiatiefnemers. Doorvragen en mensen aan het denken zetten.



Naam Marco Hol 

LinkedIn-profiel https://www.linkedin.com/in/marco-hol-73337973/ 

Wie ben ik? Een deskundige die je aan het denken zet en helpt in het zoeken naar oplossingen en 
uitdagingen!

Hoe kan ik het beste 
helpen?

Een zeer gemotiveerde en tactvolle deskundige met een sterk inlevend vermogen, die met 
zijn analytische vermogen snel tot inzichten komt die tot nieuwe ideeën en inzichten leiden.
Beschikkend over een groot netwerk van deskundigen die in deze fase van essentieel 
belang kunnen zijn.



Naam Jan Kerkhofs

LinkedIn-profiel https://www.linkedin.com/in/jkerkhofs/ 

Wie ben ik? Ik ben een open, sociaal persoon. Doe nu alleen dingen die ik leuk vind. Heb diverse 
bestuursfuncties.

Hoe kan ik het beste 
helpen?

Als eerste de oriëntatiefase en mogelijk ook de verkenningsfase.
Mijn meerwaarde is ruim 30 jaar ervaring als accountmanager en manager bij een bank. 
Ik heb dossiers behandeld van agrarisch, detailhandel tot industrie.



Naam Arie Koolen

LinkedIn-profiel http://nl.linkedin.com/pub/arie-koolen/60/800/742/

Wie ben ik? Ik ben een betrokken, hardwerkende, ondernemende en resultaatgerichte professional in 
de dienstverlenende sector.

Hoe kan ik het beste 
helpen?

U kunt mijn hulp het beste inroepen voor de oriëntatiefase. Ik heb een achtergrond in de 
bancaire en brede financiële dienstverlening. Ik ben meer een generalist als een specialist. 
Het is mijn vak om samen met ondernemers te sparren over hun toekomstige ambities. Door 
in gesprekken “out of the box” te denken en mensen uit hun comfortzone te halen komen 
de beste ideeën naar voren. Het is mijn doel om uw ambities waar te maken.  



Naam Helma Krijger

LinkedIn-profiel www.linkedin.com/in/HelmaKrijger

Wie ben ik? Bestuursjuriste met meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van advisering van bedrijven 
over bestemmingsplannen en vestigingsmogelijkheden in het buitengebied.

Hoe kan ik het beste 
helpen?

Beschikbaar voor het oriëntatiegesprek en in de verkenningsfase. Meerwaarde is 
combinatie van interesse, netwerk, kennis wet- en regelgeving voor het buitengebied en 
kennis van beleid gemeenten in de provincie Noord-Brabant.



Naam Désiré van Laarhoven

LinkedIn-profiel https://www.linkedin.com/in/desirevanlaarhoven/

Wie ben ik? Energiek, positief ingesteld persoon die als een vliegwiel functioneert om mensen in 
beweging te zetten en concrete resultaten te boeken.

Hoe kan ik het beste 
helpen?

Ik heb een brede ervaring met projecten in het buitengebied door werkzaamheden als 
bedrijfsadviseur, bedrijfsleider, projectleider, gemeenteraadslid. Daarnaast heb ik een 
warme belangstelling voor het wel en wee van mensen. Door deze eigenschappen en 
ervaringen in combinatie met een sterk analytisch vermogen ben ik inzetbaar in alle drie 
de fases.



Naam Nicole Lemlijn

LinkedIn-profiel https://www.linkedin.com/in/nicole-lemlijn-0ab2884b/ 

Wie ben ik? Ik ben een betrokken, ervaren agrarisch adviseur die met u zoekt naar mogelijkheden die 
bij u en uw gezin passen.  

Hoe kan ik het beste 
helpen?

Tijdens het oriëntatiegesprek gaan we aan de slag met uw vragen en bespreken we uw 
wensen en de mogelijkheden. Ik heb veel en brede kennis op sociaal, economisch en 
fiscaal gebied, maar ook over de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan. Bij de 
uitwerking of uitvoering van specifieke plannen kunnen we een specialist inzetten. 



Naam Wiet van Meel

LinkedIn-profiel www.linkedin.com/in/wietvanmeel

Wie ben ik? poogt kansen te creëren met ondersteuning&facilitering en soms (mede)ontwikkeling; geen 
papieren oplossingen maar hands on.

Hoe kan ik het beste 
helpen?

• Oriëntatiegesprek:
Brabander, luistert naar ambities/dromen vanuit grondhouding dat alles kan. 40 jaar 
ervaring vanuit rechtshulp, startersondersteuning, (additionele)financieringswereld, 
loopbaanontwikkeling, kennisinfrastructuur en public affaires.
Is direct en eerlijk. Verlangt dat terug.

• Verkenningsfase
Heb breed netwerk van deskundigen en overal en nergens verstand van; gelooft dat 
niets nieuw is; vasthoudend.

• Analysefase
Helpt klant zelf zijn analyses te maken. 



Naam Marianne Muller

LinkedIn-profiel https://www.linkedin.com/in/marianne-muller-23bba910/

Wie ben ik? Pragmatische en realistische doener; verbindende en gedegen gesprekspartner die goed 
kan luisteren en oplossingsgericht handelt.

Hoe kan ik het beste 
helpen?

Ik kan in elke fase worden ingezet. Meerwaarde voor gesprekspartner is:
- juiste vragen stellen en daarmee zo compleet mogelijk beeld van uitgangspositie krijgen;
- meedenken en vraag vertalen naar passende oplossing(en);
- draagvlak creëren voor beoogde oplossing en daarmee nieuw perspectief bieden;
- organiserend vermogen



Naam Piet Peters

LinkedIn-profiel www.linkedin.com/in/piet-peters

Wie ben ik? Als Coach en Ondernemer, met veel ervaring in de agrarische branche,  ben ik een 
toegankelijke gesprekspartner voor agrariërs om in alle vertrouwelijkheid  te sparren.

Hoe kan ik het beste 
helpen?

Mocht u met vraagstukken over de toekomst van het leegstaand agrarische onroerend 
goed willen sparren, ben ik een gesprekpartner die bedreven is in het stellen van de juiste 
vragen.
Inventariseren en helder op het netvlies krijgen van oplossingsrichtingen is belangrijk!  
Samen met gespecialiseerde adviseurs kunt u dit verder uitwerken tot een haalbaar plan.



Naam Paul van Poppel

LinkedIn-profiel www.linkedin.com/in/paul-van-poppel-25761448

Wie ben ik? Brabander; open; doelgericht; vasthoudend,; goed kunnen luisteren; analytisch; 
nieuwsgierig; positief; goed in woord en geschrift; empathisch

Hoe kan ik het beste 
helpen?

Je kunt mij inzetten in alle 3 de fasen:
bestuurskundige; mediator; groot netwerk; kennis van en ervaring in publiek bestuur, 
ruimtelijke ordening, natuur, landschap en milieu; ervaring in interviewen; goede kijk op 
intermenselijke verhoudingen; ervaring met de verduurzamingsaanpak



Naam Piet Rombouts

LinkedIn-profiel https://www.linkedin.com/in/piet-rombouts-ba38b119/ 

Wie ben ik? Ik heb bij Duinboeren, ZLTO en BMF/Goed Boeren aan vernieuwing landbouw gewerkt. 
Als een netwerker die taal boeren spreekt!

Hoe kan ik het beste 
helpen?

Mijn toegevoegde waarde ligt in VAB impuls vooral in de oriëntatie- en verkenningsfase. 
Analyseren van huidige situatie van boerenbedrijven, het aandragen van nieuwe ideeën 
en het mee uitzetten van lijnen voor de toekomst. Mijn ervaring met het verbinden en 
organiseren van boeren kan daarbij van pas komen.



Naam Paul Schellekens

LinkedIn-profiel https://www.linkedin.com/in/paulschellekens/

Wie ben ik? 10 jaar  ervaring met overheid en agrarische sector, opleiding marketing ; 15 
jaar  zelfstandig ondernemer, coördinator Landbouw en Landschap in de Kempen,  
Registermediator;    
Trainer startende ondernemers.

Hoe kan ik het beste 
helpen?

Inzetbaar in oriëntatiefase en verkenningsfase. 
Door opleiding en werkzaamheden heb ik ervaring en kennis opgedaan voor starten van 
een nieuwe onderneming. Groot netwerk in bedrijfsleven en bij overheid.
Coach/train 10 jaar starters en ondernemers met plan voor nevenactiviteiten. Daarvoor 15 
jaar zelfstandig ondernemer in Retail; groothandel en horeca. 



Naam Marc Timmers

LinkedIn-profiel https://www.linkedin.com/in/marc-timmers-71734716/ 

Wie ben ik? Empatisch, op de mens georiënteerde verbinder met ruime, diverse ervaring in overheid en 
bedrijfsleven (Rampenbestrijding, Ruimte, Mobiliteit, Bedrijfsvoering). 

Hoe kan ik het beste 
helpen?

In eerste fase inzetbaar. Generalist.
Meerwaarde:
• Kennis van zeer uiteenlopende thema’s die in het buitengebied gelden. 

Plattelandsontwikkeling.
• Ruime ervaring in de wereld van de overheid en het bedrijfsleven. Ruim netwerk.
• Empathisch, met oprecht interesse in de medemens. Respectvol confronterend.
• Betrouwbaar met een goed gevoel voor behoud van privacy
• Gericht op innovatie en ontwikkeling.
• Resultaatgericht.



Naam Peer Verkuijlen – Projectleider VABIMPULS

LinkedIn-profiel linkedin.com/in/peer-verkuijlen-63066399

Wie ben ik? Gedreven en betrokken. Energiek en vooral positief ingesteld. Veel ervaring, in private 
sector, openbaar bestuur en procesbegeleiding van kleine en grote initiatieven.

Hoe kan ik het beste 
helpen?

In meerdere fasen kan ik meerwaarde bieden. Ben gedreven in het ondersteunen en het 
zoeken naar oplossingen bij kwesties van allerlei aard. 
Sterk in het meezoeken naar positieve mogelijkheden en krachtig in het bij elkaar brengen 
en verbinden van mensen. Denk mee in kansen 
vanuit sociaal maatschappelijk, economisch en ruimtelijk oogpunt. 



Naam Jos van Wegen

LinkedIn-profiel https://www.linkedin.com/in/joswegen/

Wie ben ik? Ik ben rustig, betrokken, empathisch (keukentafel figuur), creatief, oplossingsgericht, kan 
complexe zaken helder uitleggen, verantwoordelijk.

Hoe kan ik het beste 
helpen?

In alle 3 de fases kan ik ingezet worden, met name in de oriëntatie- en verkenningsfase.

Ik kan meerwaarde bieden vanuit een brede en langjarige werkervaring in meerdere 
sectoren en op meerdere niveaus binnen agri en food. Ben in staat ondernemers te 
faciliteren en mee te nemen in de (eigen) zoektocht naar duurzame oplossingen. Groot 
netwerk, zorg voor input.




